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REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO E RAÇA 

NA ARTE CONTEMPORÂNEA 
 

Alexandra Pingret1  

 

Resumo: Esse texto é um estudo preliminar sobre os possíveis diálogos entre gênero e raça na 
arte contemporânea. A partir das imagens da série: “Bastidores”, da artista visual Rosana 
Paulino, nos propomos a pensar nas questões de gênero e raça perpassando a arte 
contemporânea, que se diferencia da arte moderna no que se refere à dicotomia entre forma e 
conteúdo, pois a arte de Rosana Paulino é também política e tem sua trajetória apresentada na 
tese “Imagens de sombras”, de 2011, na qual ela escreve sobre o seu percurso artístico e sua 
poética, assim, tanto as suas obras como a sua tese nos serviram de fonte, que nos fornecem 
pistas para que compreendamos parte do ciclo de produção e circulação dessas imagens, bem 
como as suas temáticas.  

Palavras-chave: gênero; raça; arte contemporânea. 
 
Abstract: This paper is a preliminary study on the possible dialogues between gender and race 
in contemporary art. From the images of the series: "Backstage," the visual artist Rosana 
Paulino, we propose to consider the question of gender and race permeating contemporary art, 
which differs from modern art with regard to the dichotomy between form and content, as the 
art of Rosana Paulino policy is also its course and has presented the thesis "Images shadows" 
of 2011, in which she writes about her artistic career and his poetic, so much as his works on 
his thesis served as source, we provide clues to understanding part of the cycle of production 
and circulation of these images, as well as their themes. 
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 O interesse sobre as representações das mulheres negras está vinculado aos estudos de 

gênero, oriundos de inquietações decorrentes tanto das nossas experiências empíricas 

enquanto educadora, como das experiências de pesquisas desenvolvidas no decorrer da vida 

acadêmica. No primeiro capítulo da dissertação intitulada “A Marcha Mundial das Mulheres 

no contexto dos movimentos sociais contemporâneos e sua construção visual (Brasil, 2000-

2010)”, realizamos uma breve contextualização histórica das manifestações feministas no 

Brasil.  Durante a pesquisa bibliográfica a questão das mulheres negras, aparece muito pouco.  

Assim, algumas questões da pesquisa ficaram em suspenso, como, por exemplo: houveram 

organizações de mulheres negras em paralelo ao movimento feminista, no Brasil pós década 
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de 1980? Quais as demandas dessas mulheres e como eram suas representações e formas de 

luta? 

 Sobre o Movimento das mulheres negras no Brasil, Luana Saturnino Tvardovskas 

ressalta: “no Brasil, é importante destacar o debate proposto pelo movimento feminista de 

mulheres negras, que desde a década de 1980 tem lutado por seus direitos, denunciando as 

violências simbólicas contra seus corpos e subjetividades” (TVARDOVSKAS, 2010, p.237). 

E, o iniciarmos os estudos para esse texto nos deparamos com o chamado feminismo negro, 

um conceito que vem sendo forjado “na luta do movimento das mulheres negras pelo 

reconhecimento das especificidades do grupo no contexto da luta feminista e no combate ao 

racismo” (SEBASTIÃO, 2010, p. 66). Sobre isso, Kia Caldwell escreve: 

 

Devido ao status marginal das mulheres negras, em comparação ao status das 
mulheres brancas e dos homens negros, estas começaram a organizarem-se em 
grupos separados tanto dentro das organizações de mulheres, quanto das 
organizações do movimento negro, durante os anos de 1980. Entretanto, a tentativa 
dessas mulheres de centrarem suas necessidades e interesses específicos geravam, 
com freqüência, resistências e levaram a um aumento das tensões dentro de ambos 
os movimentos. (CALDWELL, 2007, p. 55-56) 

 

 É nesse contexto que se insere a artista Rosana Paulino, que carrega consigo a 

representação de mulheres negras, no Brasil contemporâneo e, ao mesmo tempo recupera 

questões que são pertinentes à condição humana e que são pouco discutidos na sociedade em 

que vivemos. Ela recupera e apropria-se de imagens familiares, de suas irmãs, avós e mãe 

para discutir aspectos da vivência da população africana no Brasil, e, dessa maneira produz 

uma arte estratégica e complexa que provoca, ao nosso ver, alguns paradigmas, como, por 

exemplo a exclusão das mulheres, e principalmente das mulheres negras dos circuitos 

artísticos.    

 Nesse viés, seus trabalhos expandiram-se de desenhos e gravuras para formatos 

contemporâneos de se compor artisticamente. Em seus trabalhos utiliza fotografia de seu 

álbum de família e dos álbuns de seus familiares. Estas fotografias estampadas em pequenas 

almofadas ou em tecidos trazendo pontos de crochê que as arrematam. As imagens 

serigrafadas são opacas, falhas, desbotadas, a sua quantidade exacerbada sugere os anos de 

história da família Paulino, bem como suas várias gerações.  

 Assim, estudar a arte de Paulino e suas tradições familiares, estampadas nas imagens 

que ela apresenta em vários de seus trabalhos, nos faz conhecer parte de um determinado 

contexto, no qual ela vive e também no qual viveu seus familiares, assim poderemos ampliar 
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nossa dimensão sobre a historicidade das formas de organizações e representações das 

mulheres negras.  Paulino refere-se à sua mãe quando escreve sobre “costurando sentidos”: 

 

O uso dos elementos do mundo “feminino” tem sido uma constante na elaboração de 
minhas peças. Seja por ter sido tocada pelo exemplo de minha mãe, que foi 
bordadeira durante boa parte da minha infância e a quem eu via bordar por horas a 
fio (PAULINO, 2011, p. 25) 
 

Paulino é uma artista visual, educadora e pesquisadora em poéticas visuais, nascida em 

1967, na cidade de São Paulo, onde reside atualmente. Ela tem uma produção artística ampla, 

e seus primeiros trabalhos são da década de 1990. Bacharel em Artes Visuais (1995) e 

especialista em gravura (1998) ela utiliza variadas técnicas e materiais em seus trabalhos 

artísticos. Em sua tese (Disponível em <http://www.rosanapaulino.com.br/biografia/> acesso 

em 15 de dez. de 2012), apresentou parte de suas obras e realizou reflexões acerca de suas 

técnicas, materiais utilizados e temáticas ligadas às questões sociais. Ela escreve: 

 

Por ser oriunda de uma população que muitas vezes utiliza elementos como tecido, 
papel machê, barro, fitas, palhas e outros fortemente ligados ao fazer manual em 
suas manifestações culturais e religiosas, como o carnaval, o Candomblé e a 
Umbanda, por exemplo, passei a acrescentar em meu trabalho materiais que foram 
ou são utilizados com freqüência nestes grupos, a fim de determinar a forma que o 
trabalho assumirá e reforçar, assim, seu significado. (PAULINO, 2011, P. 21) 

 

 A utilização de materiais e imagens tradicionalmente ligados ao universo feminino tais 

como linhas e tecidos são uma constante nos trabalhos em que a artista investiga a situação 

social da mulher negra no Brasil. No universo da sua intimidade. Paulino e sua produção 

artística têm sido tema de diversos artigos de revistas acadêmicas. Ela também foi 

entrevistada juntamente com outras artistas contemporâneas por Kátia Canton que produziu o 

livro “Da Política às Micro-políticas,” editado em 2009. A autora do livro transcreveu parte 

de textos encontrados em seu blog, no ano de 1997, no qual consta o seguinte depoimento: 

“No meu caso, tocaram-me sempre as questões referentes à minha condição de mulher negra. 

Olhar no espelho e me localizar em um mundo que muitas vezes se mostra preconceituoso e 

hostil é um desafio diário” (Canton, 2009, p. 31).  

Paulino tem suas produções artísticas espalhada em importantes museus, coleções 

públicas e tem participado de diversas exposições tanto no Brasil como no exterior, 

possuindo vários prêmios e bolsas de estudo e realizando diversas exposições individuais e 

coletivas. Rosana Paulino tem formação acadêmica com mestrado em Artes Plásticas e 

doutorado em Poéticas Visuais, ambos no ECA/USP. Desenvolve paralelamente a carreira 

acadêmica e mesmo assim sua produção é intensa, condição que pudemos observar em seu 
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site e em seu blog. Conhecer parte do contexto artístico e suas questões, como, por exemplo 

forma e conteúdo, nos possibilita compreendermos como essa artista está situada no contexto 

da arte contemporânea. 

A partir da década de 1960, alguns artistas iniciaram produções artísticas inusitadas, 

que não se enquadravam mais nem na pintura, nem na escultura, eram objetos até então 

desconhecidos, tanto os críticos como pelos historiadores da arte. Nesse contexto, houve 

muitas discussões a partir desse fenômeno, e, em especial dois autores - o crítico de arte 

Clement Greenberg e o historiador de arte Leo Steimberg se destacaram e se tornaram 

referências nos estudos referentes à arte moderna e à arte contemporânea, respectivamente. 

Alguns dos estudiosos da arte contemporânea, como Steimberg rejeitam grande parte 

da concepção modernista de arte, na qual se valoriza em demasiado os aspectos artístico-

formais das obras, em contraponto, eles propõem uma amplitude na concepção de arte, 

considerando-a como objeto, ao invés de obra, pois o artista é um ser social e não um gênio. 

Outro aspecto que diferencia os modernistas dos pós-modernistas passa pela ampliação do 

campo artístico, que estava limitado à pintura, à escultura e à gravura, ou seja, às linguagens 

artísticas clássicas, já os pós modernistas começam a utilizar novas nomenclaturas, como, 

por exemplo: campo expandido, no qual eram consideradas as novas produções artísticas que 

não mais se enquadravam nas classificações tradicionais e modernas das artes. 

 A relação entre o expectador e a arte também estavam se transformando, de um 

contemplador erudito e sensível, para um ser humano comum que se aproxima e dialoga com 

a arte, relacionando-se com ela a partir dos elementos que ela propõe, sejam voltados ao 

cotidiano ou à simbologia. Assim tanto os objetos artísticos, como o público que se relaciona 

com eles, necessitam de outros parâmetros, ou critérios, para manterem essa relação, pois “a 

partir do momento em que o quadro é questionado, não sobre sua coerência interna, mas 

sobre sua orientação em relação à postura humana” (STEIMBERG, 1972, p. 114) é um 

indício de que é preciso rever os princípios norteadores desse campo. 

 Esse texto perpassa os estudos no campo das artes e também no campo dos estudos de 

gênero, em especial sobre mulheres negras, todavia, as questões estão envolvidas em 

discursos acerca do poder e da política, sejam eles micro ou macros, nesse sentido, os estudos 

de gênero vinculam-se às transformações teóricas e metodológicas da historiografia que, 

segundo Ângela Castro Gomes: “pode ser identificada com a chamada renovação da história 

política e a sua articulação com a história cultural, que floresceu e chegou ao Brasil, com mais 

intensidade, a partir da década de 1970” (GOMES, 2005, p. 22). Amplia-se, nesse sentido, o 

conceito de política, como “uma instância autônoma e estratégica para a compreensão da 
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realidade social, até porque a idéia é que as relações de poder são intrínsecas às relações 

sociais” (GOMES, 2005, p. 31). Nesta perspectiva, esse projeto norteia tanto as questões 

políticas como as culturais de modo indissociável.  

Michelle Perrot e John Scott tornaram-se referência para os trabalhos realizados por 

pesquisadores brasileiros relativos à história das mulheres e ao movimento de mulheres. 

Perrot é tributária de uma vertente histórica na qual as mulheres, operários e transgressores da 

lei burguesa são tratados de forma a ganharem a dimensão de sujeitos da história. Em suas 

palavras, a história das mulheres: 

 

ao colocar a questão das relações entre os sexos, revisitava o conjunto dos 
problemas do tempo: o trabalho, o valor, o sofrimento, a violência, o amor, a 
sedução, o poder, as imagens e o real, o social e o político, a criação, o pensamento 
simbólico. A diferença dos sexos se revelava de grande fecundidade. (PERROT, 
2005, p. 25) 

 

Nessa perspectiva, ressaltamos as contribuições de John Scott, que são de extrema 

relevância para os estudos de gênero. Ela propõe inovações teóricas nesse campo referindo-

se a um poder articulado que contemple a negação e a resistência diante do poder instituído. 

Para ela: 

O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político tem sido 
concebido, legitimado e criticado. [...] Se as relações de gênero e de poder se 
constroem reciprocamente, como as coisas mudam? De um ponto de vista geral, a 
resposta é que a mudança pode ser iniciada em muitos lugares.  (SCOTT, 1995, 
p.92) 
 

Para Scott a definição de gênero tem duas acepções, a primeira de que “gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos”. 

A segunda é de que “gênero é uma forma primária de dar significação às relações de poder” 

(SCOTT, 1995, p. 86).   

 Entretanto, não é tarefa fácil estabelecer diálogos entre temas contemporâneos 

polêmicos como gênero, raça e arte contemporânea, elencamos até aqui algumas referências 

que pretendemos utilizar na pesquisa de doutorado, nessa perspectiva. Assim, a partir de 

estudos e analises da sua produção artística, ampliaremos a percepção sobre os aspectos 

sociais de gênero e raça nessas representações, considerando que Rosana Paulino aborda 

questões de gênero, raciais, culturais e políticas, assim como as memórias pessoais em seus 

trabalhos.  

Segundo Tvardovskas, a produção dessa artista “possui um caráter fortemente anti-

racista, que também debate temas contemporâneos como a exclusão, a violência física e 

simbólica contra o corpo feminino (TVARDOVSKAS, 2010, p. 253), desconstruindo assim 
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os discursos que predominam no senso comum, propondo uma disputa pelo imaginário da 

representação feminina e negra, através de sua arte. 

Na sequência, apresentamos algumas das produções artísticas de Paulino, com o 

intuito de demonstrar a aparência desse trabalho, chamando a atenção para a forma, os 

materiais, as técnicas utilizadas, a temática e a representação da mulher negra em condição de 

opressão.  

 

          FIGURA 1 
 

 
Imagem da série “ Bastidores”  

Imagem transferida sobre tecido, bastidores e linha de costura, 30 cm de diâmetro, 1997.  
Disponível em <http://omenelicksegundoato.blogspot.com.br/2011/02/memoria-e-resistencia-na-arte.html> 

acesso em 17 de dez. de 2012. 
 

 
           FIGURA 2 

 

 

Imagem da série “ Bastidores”  
Imagem transferida sobre tecido, bastidores e linha de costura, 30 cm de diâmetro, 1997.  

Disponível em <http://omenelicksegundoato.blogspot.com.br/2011/02/memoria-e-resistencia-na-arte.html> 
acesso em 17 de dez. de 2012. 
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FIGURA 3  

 

 Conjunto das seis imagens da série “ Bastidores”  
Imagem transferida sobre tecido, bastidores e linha de costura, 30 cm de diâmetro, 1997.  

Disponível em <http://omenelicksegundoato.blogspot.com.br/2011/02/memoria-e-resistencia-na-arte.html> 
acesso em 17 de dez. de 2012. 

 

 Na série “Bastidores”, a artista utiliza bastidores de costura, pertencentes ao universo 

feminino, que sustentam o tecido para o bordado, mas ao invés de apenas bordar, Paulino 

estica tecidos brancos com imagens impressas que ressaltam os rostos de mulheres negras, 

com alguns de seus sentidos prejudicados pelo bordado, que, conforme Ana Paula Simione: 

“Paulino realiza uma intervenção, borda, com alinhaves agressivos, rústicos, propositalmente 

mal acabados, uma parte significativa dos corpos femininos: boca, garganta, olhos e testa.” 

(SIMIONI, 2010, p. 12). Os bastidores são dispostos lado a lado, conforme apresentada na 

figura 3. Alguns aspectos, como os penteados e as vestimentas, que pouco aparecem, nos 

remetem à imagens de mulheres de várias gerações e períodos. 

 Essas mulheres com a boca, os olhos e outras partes do rosto e pescoço bordados, 

representam a sua condição em vários momentos históricos e, conforme  Tvardovskas, “ao 

transitar entre imagens da crueldade da escravidão africana no Brasil e a experiência 

contemporânea de opressão, Paulino indica como práticas de controle são cada vez mais 

atuais, como por meio da violência doméstica” (TVARDOVSKAS, 2010, p. 243). 

 Na expressão facial dessas mulheres percebemos sofrimento e vivências 

marcadas pela dor, todavia, tendo em mente a consideração de Martine Joly de que: 

 

Interpretar uma mensagem e analisá-la, não consiste certamente em tentar encontrar 
ao máximo uma mensagem preexistente, mas em compreender o que essa 
mensagem, nessas circunstâncias, provoca de significações aqui e agora, ao mesmo 
tempo em que se tenta separar o que é pessoal do que é coletivo. (JOLY, 1996, p. 
44) 
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 Nessa perspectiva, são múltiplas as relações entre objeto artístico e o público, pois as 

interpretações transitam entre as circunstâncias, as individualidades e as coletividades, 

decorrentes dos diferentes repertórios e experiências vividas. Pois, segundo Michel 

Pastoureau, a arte nos remete à períodos diferentes, ou seja; os “objectos simbólicos, imagem 

emblemática, alegoria personificada, sinal e memória, ao mesmo tempo presente, passado e 

futuro” (PASTOUREAU, 1997, p. 39). Assim, acreditamos que a historicidade da luta das 

mulheres negras nos possibilitam observar e analisar essas imagens a partir do que elas 

simbolizam tanto nessa sociedade, como nas passadas e futuras. 

 Assim, não pretendemos fazer, nesse texto, uma análise exaustiva sobre a historicidade 

dessas imagens, pois esses são estudos preliminares que serão aprofundados na tese, que tem 

como um de seus objetivos estudar e analisar a produção artística de Rosana Paulino partindo 

da verificação do ciclo de produção e circulação dessas imagens; segundo Meneses “é 

necessário (...) retraçar a biografia, a carreira, a trajetória das imagens” (MENESES, 2003, p. 

28), e, a partir daí elencar suas particularidades e relacioná-la com as outras dimensões 

sociais, que, em nosso caso, são as de gênero e as étnicas. Todavia, nesse texto preliminar 

apenas iniciamos algumas reflexões sobre os possíveis diálogos entre gênero, raça e arte 

contemporânea. 

Pois, em concordância com Marc Abélès é preciso “determinar zonas sensíveis, isolar 

artificialmente momentos, configurações, espaços, que podem estar localizados naquilo que 

nos parece tanto como o centro quanto como a periferia de uma sociedade, e dissecá-los.” 

(ABÉLÈS, 1998, p.115). Nesse sentido, pretendemos, na tese, ampliar as fontes e documentos 

a serem estudados e analisados, bem como aprofundar as análises e relações dessas e entre 

essas temáticas. 
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